
UCHWAŁA NR XVI/180/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

„Rymanów Zdrój”

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rymanów Zdrój” uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 
11 września 2006 r. wraz z późn. zm.

§ 2. Przedmiotem zmiany będzie wyznaczenie terenu ujęcia wody podziemnej dla potrzeb Zakładu 
Produkcji Wód „Uzdrowiska Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju w granicy wskazanej na załączniku 
graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 5AF43B6C-E597-4E22-B084-23FFFF23EB0E. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/180/19

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 25 października 2019 r.
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Załącznik Nr Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/180/19

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 25 października 2019 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Rymanów Zdrój”

      Wnioskiem z dnia 10.10.2019r. Uzdrowisko Rymanów S.A. zwróciło się do Burmistrza Gminy 
Rymanów o dokonanie zmiany przeznaczenia obszaru  ok. 25 m2 pow. działki nr ew. 1280 w obrębie 
ewidencyjnym Deszno z terenów lasów na tereny przeznaczone pod studnię - ujęcie wody mineralnej, 
zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” obszar działki nr ew. 
1280 jest przeznaczony pod tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem 2.ZL,  z uwagi na to 
niezbędne jest dokonanie zmiany przeznaczenia terenu na tereny odwiertów wód mineralnych.
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